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Zápis ze schůzky Spolku rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Červená Voda  

                          dne 12. 2. 2018 

 

Přítomni: Zuzana Wawrzyczková, Jitka Seidlová, Mgr. Luděk Bílý,  

          Marta Miková, Mgr. Eva Jetmarová, Pavlína Žabková,  

          Marta Révusová,  Marek Krejčí, Lenka Šponarová, Zdeněk Habarta, 

          Helena Grežová  

           

Nepřítomni: Eva Vaníčková, Radka Linhartová, Mgr. Iva Vacková, Eva Růčková, 

            Marek Náhlík, Zuzana Hegerová, Petra Kovářová 

 

Průběh schůzky 

 

1) Probrání jednotlivých bodů minulého zápisu: 

 

• Dotazník pro rodiče - dotazník k oslovení rodičů žáků, jak mohou rodiče 

pomoci škole a dětem. Dotazníky vyhodnotila paní Seidlová. Zjistila, že 

je minimální osvěta o spolku. Někteří rodiče by chtěli pomoci, ale nevědí 

jak. Z tohoto důvodu bude uveřejněn informační leták o spolku v 

Červenovodském zpravodaji.   

 

• Kornouty pro prvňáčky – paní Seidlová přišla s nabídkou vlastní výroby 

papírových kornoutů.  

 

• Info pro rodiče, co je Spolek rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Červená 

Voda ? Paní Miková zpracovala stručný informační leták o činnosti spolku, 

který byl ještě doplněn dalšími členy spolku. Leták bude předán rodičům 

prvňáčků na první třídní schůzce a uveden v Červenovodském zpravodaji.    

 

• Burza oblečení a sportovních potřeb – plánovaný termín 13. – 14. 4. 2018. 

Na další schůzce spolku budou domluveny podrobnosti organizace této akce.   

 

• Dotaz paní Seidlové: „Proč nemohou děti vypracovávat domácí úkoly ve 

školní družině ?“ Ředitel na tento dotaz odpověděl, že děti si domácí 

úkoly dělat ve družině mohou, je to na domluvě s vychovatelkou.  

 

2) Stav účtu spolku ke dni 12. 2. 2018: 33.700 Kč. Ředitel zajistí převedení 

příspěvků od žáků školy na účet spolku.  
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3) Spolek plánuje aktivní účast na akci „Ukliďme Česko“ dne 7. 4. 2018. Na 

příštím jednání spolku bude domluvena podrobná organizace akce.  

 

4) Sběr starého papíru proběhne v termínu 13. – 14. 4. 2018. 

 

5) Spolek rozhodl o založení svého facebooku. Zajistí paní Šponarová. 

 

 

6) Upomínkové placky (odznaky) pro budoucí prvňáčky – paní Jetmarová navrhla 

výrobu upomínkových placek – odznaků, které by budoucí prvňáčci dostali na 

památku při zápisu do školy. Výrobu zajistí. Spolek přislíbil platbu. Jedná 

se o cca 40 ks á 25 Kč = 1.000 Kč. 

 

7) Spolek odsouhlasil platbu pojištění dětí při sportovních kroužcích 

pořádaných školou. Jedná se o cca 45 dětí á 20 Kč = 900 Kč. 

 

8) Projednání návrhu ředitele na zřízení posilovny pro veřejnost v prostorách 

školy. Možnost získání příspěvku od Obecního úřadu Červená Voda 30.000 Kč.     

 

 

9) Příští setkání spolku bude dne 5. 3. 2018 v 18:30 hod. v prostorách školní 

družiny.   

 

Zapsala: Marta Miková  

 

 

 

    

 

 

  

 

  


